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ARTIGO – CAFÉ ALIANÇA 

 

Os prenúncios daquele que viria a ser o grande “Café Aliança“ datam do ano de 

1908, com a abertura de uma leitaria, de nome “Aliança” pelo comerciante José 

Pedro da Silva, sita na Rua Dom Francisco Gomes, frente ao Jardim Manuel 

Bivar. 
 

O edifício funcionou ainda como mercearia, e foi desenvolvendo ao longo dos 

tempos outras ofertas, levando desta forma a ter cada vez mais frequentadores e a 

ser o predileto da população farense. A instalação de uma máquina de fazer gelo, 

encomendada a uma firma inglesa, em 1911, proporciona ao Aliança a oferta de 

sorvetes pela primeira vez à cidade de Faro. 
 

Embora ainda longe de ter a configuração atual, este estabelecimento por esta 

altura, já apresentava um grande número de frequentadores.  

No início da década de 20 do século XX, o Café Aliança foi atingido por um 

grande incêndio, o que leva a que o comerciante José Pedro da Silva, com vista 

à sua recuperação, apresente à Câmara Municipal de Faro um projeto da 

autoria do arquiteto Norte Júnior.  

 

Na arquitetura do edifício é de destacar também o trabalho de mestria do 

grande mestre escultor canteiro Tomás Ramos e de outros artesãos locais. 

 

Em 12 de junho de 1932 inauguraram-se as novas instalações do Café Aliança. 

Para solenizar o ato, o seu proprietário, José Pedro da Silva, ofereceu à 

Misericórdia o produto bruto das vendas feitas entre as 10 horas e as 18 horas 

desse dia.  
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                                 O Algarve, nº1262, de 12 de junho de 1932 

O Café Aliança, o terceiro mais velho do país, foi considerado ao longo dos 

tempos sempre como um dos melhores estabelecimentos do género, quer pela 

arquitetura da edificação onde se encontra instalado, quer pelo contexto cultural 

que nele se encerra. 

Trata-se de um edifício cujas características apontam para uma arquitetura 

revivalista.  
 

É de realçar a fachada em pedra no cimo da qual se destaca uma cabeça de 

leão, as colunas clássicas, a grande porta giratória, as suas amplas instalações, 

a sua decoração interior com mobiliário de excelência e a decoração das 

paredes, onde se pode observar um grande trabalho artístico fotográfico alusivo 

ao Algarve, da autoria de Zambrano Gomes. 

 

Com uma existência que ascende a mais de um século, o café Aliança é uma 

referência cultural da cidade de Faro. Representa em si mesmo um marco de 

testemunhos, de tradições e manifestações políticas, sociais e culturais, bem 

como um polo dinamizador de interações.  
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Foi um local onde tiveram lugar diversas tertúlias artísticas e literárias, e por 

onde passaram grandes e ilustres nomes do meio social politico e artístico.  
 

 
Aqui se viveram e se debateram os tempos que antecederam a república e as 

vivências políticas e sociais que sucederam à implantação da mesma, os 

momentos “negros da ditadura”, onde os designados ”bufos” ao serviço da 

ditadura circundavam também o café em busca de informações ou de opositores 

do regime fascista. Também dos momentos que se seguiram à vitória da 

liberdade de “Abril”, o Aliança foi testemunho. Das suas esplanadas foram-se 

assistindo a muitas manifestações ligadas às transformações sociais, políticas e 

culturais que afetaram a vida da cidade de Faro. 

Muitos foram os frequentadores anónimos, outros nomes sonantes ligados à vida 

social politica e cultural do país. Todos eles utilizaram o “Aliança como cenário 

das suas interações e criações.  

Este estabelecimento também foi cenário de animadas tertúlias ligadas ao 

movimento do futurismo. Por aqui passaram nomes sonantes da pintura e da 

literatura, das quais se destacam: Fernando Pessoa, Mário Lyster Franco e 

Carlos Porfírio. 
 

Durante a 1ª Grande Guerra Mundial, o Café Aliança foi local de frequentadores, 

acionistas ligados à economia local, nesta altura dominada pelas companhias 

das Armações do Atum.   

 
Outros grandes nomes da cultura Portuguesa por aqui passaram, dos quais se 

destacam Maria Veleda, grande lutadora pela educação e proteção das 

crianças e defensora dos direitos das mulheres e na propaganda dos ideais 

republicanos, sendo uma das principais líderes do primeiro movimento feminista 

português, e na década de vinte a presença da grande poetisa Florbela 

Espanca. 
 
O “Café Aliança” foi frequentado por grandes figuras ligadas às artes: Augusto 

Lyster Franco, Carlos Porfírio, António Santa Clara, Roberto Nobre e Samora 
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Barros, e por grandes poetas como: Cândido Guerreiro, João Lúcio, Emiliano da 

Costa e Alberto Marques da Silva, entre outros. 
  
Nos anos 40, inícios da 2ª Grande Guerra Mundial, muitos refugiados fixam-se 

na cidade, tornando-se assíduos frequentadores do “Café Aliança”. O café 

recebe por esta altura, outra grande figura ligada às artes: a pintora Simone de 

Beauvoir. Pelo “Aliança também passou o grande poeta António Aleixo e a 

famosa fadista Amália Rodrigues. 
 
Na década de 40 e até à década de 70, este estabelecimento, foi usado como 

bolsa de valores da economia da região algarvia. Aqui por parte dos 

comerciantes e industriais, debatia-se semanalmente, os valores associados 

aos produtos de comercialização da época: alfarroba, figo, amêndoa, vinhos 

conservas e cortiça.   
 
Grandes figuras ligadas ao desporto também fizeram a sua passagem pelo 

Café Aliança, tais como os pugilistas José Luís, reconhecido a nível 

internacional como um campeão da luta livre e Carlos Rocha. 
 
Destaca-se também a passagem pelo café de um importante frequentador 

ligado à literatura: Vergílio Ferreira. 
  
Em finais da década de 50, o Aliança foi frequentado pelo grande poeta António 

Ramos Rosa.  
 
Por aqui também passaram grandes homens ligados ao teatro da cidade de 

Faro, como Emílio Coroa e João Pires, ligados ao Grupo de Teatro do Círculo 

Cultural do Algarve e Teatro de Amadores de Faro, respetivamente.  
 

O grande cantor Zeca Afonso, aqui compôs, nos começos dos anos 60 algumas 

das suas baladas. 

Com mais de um século de vida, o Café Aliança foi sempre acompanhando a 

mudança dos tempos, persistindo sempre no conceito da interação e divulgação 

cultural. 
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Em 2007, houve música e tertúlia poética no Café Aliança. Poetas algarvios 

aqui se encontraram. Este encontro foi promovido pela equipa organizadora das 

tertúlias no Aliança.  

 

Em 2008, o Café Aliança, celebrou o seu centenário oferecendo aos seus 

clientes, chocolates, teatro, um concerto de piano e o lançamento do livro “Café 

Aliança 1908-2008, Um século de História da cidade”, da autoria de Teodomiro 

Neto. Para a celebração do centenário do café, foram convidados a estar 

presentes diversas entidades locais. 

A falta de condições de higiene levou em 2007, a Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE), a encerrar temporariamente o estabelecimento. 

Em finais de 2008 pela mesma razão, também a mercearia "Aliança" foi 

encerrada pela ASAE.  

Em 2009 um conflito entre o arrendatário e o senhorio culminou numa ordem 

de despejo por parte do Tribunal de Faro, levando ao encerramento da área 

original do café. O Aliança mudou-se então para o espaço adjacente. Apenas 

se mantinha aberta a esplanada, a tabacaria e uma pequena cafetaria. 

Por decisão conjunta da autarquia farense e da ASAE, em 2010, devido à 

instabilidade do edifício e por haver risco de desmoronamento o Café Aliança foi 

encerrado ao público.  

O café vai então, ser alvo de obras de restauro, só voltando a reabrir as suas 

portas ao público no verão de 2016. Desta vez, a funcionar como café e 

cervejaria.  

O novo Café Aliança ocupa o rés-do-chão do edifício com duas entradas, uma, 

para a Rua D. Francisco Gomes do Avelar e, a outra, para a rua da Marinha. 

O novo estabelecimento apesar de ter um novo conceito continua no seu 

interior a preservar os elementos decorativos tradicionais. Nas paredes podem-

se apreciar fotografias de várias celebridades que por aqui passaram, bem 

como as fotografias tradicionais da região algarvia. 
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Também se pretende que este novo “Aliança” continue a promover-se como 

espaço de divulgação cultural.  

Em 2017, o Café Aliança, passou a fazer parte da segunda edição de filatelia 

dos CTT dedicada aos ‘Cafés Históricos’ de Portugal.  

 

A riqueza arquitetónica e cultural que aglomera faz do Café Aliança, uma 

referência na cidade de Faro. Desta forma, foi classificado como Monumento de 

Interesse Público, conforme Portaria n.º 740-EF/2012, DR, 2.ª série, n.º 252, de 

31 dezembro 2012. 
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